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horeca zo goed mogelijk laten

werking met horeca- en bewonersvertegenwoordigingen.

Burgemeester Piet Bruinooge is verantwoordelijk voor het horecabeleid.
Hij zegt: "Ik vind het belangrijk om
dingen mogelijk te maken in de stad
en daar duidelijk over te zijn. Dat is
ook het motto van dit college. In de
nieuwe horecanota zie je dat terug.
Zo is in het nieuwe Overstad en op
de Kanaalkade bewust ruimte gecreëerd voor horeca, juist om een
belangrijke boost aan de binnenstad
te geven. Tegelijkertijd zeggen we
ook duidelijk - samen met Horeca
Alkmaar - dat de nachthoreca nu een
goede plek heeft rond het Waagplein
en de Platte Stenen Brug. Om een
goed evenwicht te houden tussen
leefbaarheid en uitgaansgebied komt
er geen horecauitbreiding in andere
gebieden".

Voorkomen overlast
Om de veiligheid te verhogen, de
veiligheidsgevoelens te verbeteren
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en de overlast te verminderen, is in
het beleid wat betreft openings- en
sluitingstijden onderscheid gemaakt
tussen dag-, avond- en nachthoreca.
Uitgangspunt is bestaande sluitingstijden zo veel mogelijk te handhaven
en het publiek niet later de nacht in
te laten gaan. Zo kan de huidige balans tussen lusten en lasten in stand
blijven. Om geluidshinder uit een café,
bezoekerslawaai, geweldpleging, vernielingen, wildplassen of de problematiek rond de aan- en afvoer van
bezoekers te beheersen, richt de aanpak zich vooral op het voorkomen van
horecahinder. De burgemeester stelt
hierbij: "Een preventieve aanpak slaagt
alleen als horecaondernemers, winkeliers, gemeente, Milieudienst Regio
Alkmaar (MRA), politie en bewoners
in goed onderling overleg samenwerken aan oplossingen. Maar handha-

Gemeenteraad besluit over
bestemmingsplan Achterdam
Burgemeester en wethouders hebben besloten om het bestemmingsplan Achterdam ter vaststelling aan de gemeenteraad voor
te leggen. De raad neemt in maart
een beslissing. Het bestemmingsplan heeft in ontwerp zes weken
ter inzage gelegen.

Het bestemmingsplan Achterdam
is gemaakt voor de gebouwen die
direct grenzen aan de Achterdam
en is bedoeld om het gebruik van
panden en de bebouwingsmogelijkheden aan de Achterdam te

regelen. De mogelijkheden van het
plan sluiten aan bij het bestemmingsplan Binnenstad Zuid en Oost.
Ook is de uitspraak van de Raad
van State van juli 2011 erin opgenomen over het al dan niet verlenen
van exploitatievergunningen op
grond van de Algemene Plaatselijke Verordening. In het bestemmingsplan worden 69 werkplekken
voor prostitutie toegelaten. De
panden waarvoor de gemeente
volgens de Raad van State terecht
de exploitatievergunning heeft
geweigerd, hebben een bestemming gekregen waarbinnen prostitutie niet is toegestaan.

ving is een niet onbelangrijk sluitstuk". Na de opiniërende bespreking
met de raadscommissie geeft het
college de nota vrij voor inspraak.
Na verwerking van de verzamelde

reacties wordt de nota definitief door
het college vastgesteld.
Lees meer op
Reageer op

alkmaar.nl
@gemeentealkmaar

Handelsreis naar China

kort nieuws
Wederom de
laagste
woonlasten
Het wordt een goede traditie…
Van de 35 grote steden in Nederland is Alkmaar wederom de
goedkoopste. Hiermee laat Alkmaar de lijstduwers Emmen en
Zaanstad ver achter zich, met een
verschil van zo’n € 200! Dit blijkt
uit de jaarlijkse woonlastenmonitor van het Centrum voor
Onderzoek van de Economie van
de Lagere Overheden (COELO),
verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen.

De wethouders Jan Nagengast (CDA) (li) en Peter de Baat (VVD) (re) zijn
eind december voor een handelsreis naar China afgereisd. De uitnodiging
kwam van de Vereniging Nederland – China.
Doel van de reis was een vruchtbare
bodem creëren voor economische
contacten op gebied van Toerisme,
Sport, Duurzaamheid en Agrifood. Bij
duurzaamheid is de nadruk gelegd op
afvalscheiding en groene energie ontwikkelen van restafval. Daarnaast is
- mede op verzoek van voetbalvereniging AZ - een bezoek gebracht aan de
Chinese voetbalbond, om het contact
tussen beide partijen tot stand te brengen.
Samen met de Chinese ambassade zijn
twee steden geselecteerd die qua
ontwikkeling aansloten bij de onder-

werpen: Jilin City (4,5 miljoen inwoners)
en Weihai (2,7 miljoen inwoners). In
beide steden zijn intentieovereenkomsten ondertekend voor een toekomstige samenwerking op economisch
gebied, vooral op het gebied van agrifood, duurzaamheid en energie. Daarnaast is gesproken over (verkoop) van
zaden, vee, melkproducten, milieuaspecten, toerisme, sport en citymarketing. Gelet op de positieve resultaten
wordt overleg gevoerd over een vervolgreis met Alkmaarse ondernemers.
Lees chinareis
op

www.alkmaar.nl

Wethouder Financiën Peter de
Baat (VVD) is trots op de hoge
klassering: "Alkmaar was in 2009
ook al lijstaanvoerder. Het college
zet zich dan ook al jarenlang in
om de lasten voor inwoners laag
te houden. Samen met een efficiënte werkwijze van de afdeling
reiniging en goede afvalscheiding
leidt dit tot dit geweldige resultaat. Ook in de komende jaren
streeft het college ernaar de
woonlasten laag te houden."
In Alkmaar betaalt een meerpersoonshuishouden op jaarbasis nog
geen € 550 tegenover meer dan
€ 750 in Emmen en Zaanstad. Een
fors verschil. En dat is mooi meegenomen in een tijd waarin veel
kosten flink stijgen!
Zie woonlastenwww.alkmaar.nl
monitor op
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Cameratoezicht: beelden slimmer benutten
In het centrum van Alkmaar hangen 35 camera’s. Zij vormen de ogen van
Stadstoezicht en de politie bij het beheersen van de openbare orde. Om
de regio te laten meeprofiteren van de mogelijkheden van cameratoezicht,
ondertekenden burgemeester Piet Bruinooge en korpschef regiopolitie
Noord-Holland Noord Ans Rietstra onlangs twee convenanten. Het gaat
er hierbij om dat het cameratoezicht in de gemeente Alkmaar is ingericht
om een regionale functie te vervullen. Als andere gemeenten in de regio
voor cameratoezicht kiezen, kunnen ze vanuit dezelfde centrale worden
ondersteund.
"We willen van Noord-Holland Noord
aantoonbaar de veiligste regio van
Nederland maken", zegt burgemeester Piet Bruinooge, tevens korpsbeheerder van de politieregio. "Het
versterken van onze informatiepositie is daarbij belangrijk. We gebruiken daarom de beelden van de
camera’s als een vaste informatiebron bij ons werk. Door data, zoals
in dit geval camerabeelden, gericht
te analyseren, vergroten we onze
kennis. En kunnen we sneller en
beter voorbereid in actie komen,
bijvoorbeeld bij aanhoudingen en
opsporingen".

ren of zie je dat het zich al oplost?
Zijn er personen bij betrokken die
het risico op escalatie vergroten?
"Beelden zeggen meer dan duizend
woorden van omstanders aan de
telefoon. Zo kunnen we snel en beter afwegen óf - en zo ja hoeveel
- agenten we naar die vechtpartij

sturen. Ook krijgen ze veel betere
informatie mee. Dat bevordert de
veiligheid van burgers én van onze
eigen mensen", aldus Bruinooge.

Wie kijken er mee?
Het Regionale College ging vorig jaar
akkoord met het regionaal beleid
‘Cameratoezicht’. Hierin is een nieuwe rol toegekend aan de Regionale Toezichtcentrale NHN (RTC) van
de gemeente Alkmaar. Deze toezichtcentrale wordt bemenst door
Stadstoezichthouders, waarvan vier
bijzonder opsporingsambtenaren
(Boa's). Ook kunnen er in noodgevallen via een hotline beelden worden
gedeeld met de meldkamer van de
politie.

Hoeveel agenten naar
die vechtpartij?
Stel dat er een melding is van een
vechtpartij op het Waagplein. Dan
kan de meldkamer live meekijken
en de situatie snel analyseren: hoeveel mensen zijn er bij de vechtpartij betrokken? Dreigt het te escale-

Burgemeester Piet Bruinoog en korpschef Ans Rietstra van de politie in de
regiekamer van cameratoezicht.

Werk in uitvoering
Gedempte Nieuwesloot
Start:
16 januari
Gereed: medio juni
Op maandag 16 januari beginnen de
werkzaamheden aan de Gedempte
Nieuwesloot. Er wordt gestart aan
de zijde van het Hofplein.De werkzaamheden duren ongeveer vijf
maanden. Doorgaand autoverkeer
op de Gedempte Nieuwesloot is gedurende de werkzaamheden niet
mogelijk. Er geldt een omleidingsroute. Deze route staat met gele
borden aangegeven. De winkels en
woningen blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar voor voetgangers.

Kanaalkade
Start:
16 januari
Gereed: begin februari
De werkzaamheden aan de Kanaalkade worden uitgevoerd om de veiligheid voor fietsers en voetgangers
te verbeteren. Hiervoor vindt er op
twee delen van de Kanaalkade een
aanpassing plaats: vanaf de kruising
met de Geestersingel t/m de Doelenkluft en aan het gedeelte ter
hoogte van de kruising met de
Gedempte Nieuwesloot. De werkzaamheden worden uitgevoerd zonder verkeersafsluiting op de Kanaalkade. Autoverkeer wordt langs het
werk geleid. Voetgangers en (brom)
fietsers worden ook zoveel mogelijk
direct langs het werk geleid.

Het openbaar vervoer in de richting
van het centraal station wordt omgeleid via Overstad. De bussen in de
richting van de Friesebrug worden
langs het werk geleid. Informatie
over de halteaanpassingen voor het
openbaar vervoer zijn te vinden via
de website van Connexxion: www.
connexxion.nl

Molenbuurt
Start:
16 januari
Gereed: 10 februari
De parkeervakken aan de Molenbuurt
worden aangepast: van langsparkeervakken naar schuinparkeervakken.
Hierdoor ontstaat ruimte voor een
aantal extra parkeervakken. Verkeer
kan ongestoord langs het werk rijden.

Munnikenweg
Start:
16 januari
Gereed: 27 januari
Maandag 16 januari wordt de Munnikenweg tussen de Herenweg en
de Kasteellaan afgesloten voor al het
verkeer wegens herstraatwerkzaamheden. De omleiding is aangegeven
met gele borden en loopt via de
Herenweg, Westerstraat, Marestraat
en de Kasteellaan.

Pettemerstraat:
Vegrohallen
Start:
16 november 2011
Gereed: begin 2012
De sloop van de oude locatie van de
groothandel in sanitair is gestart.

Wethouder Hagen:
"Veiligheid vergroten
door keuzes te maken"
Een afname van criminaliteit, verbetering van de veiligheidsbeleving
én de verbetering van de leefbaarheid. Dit zijn de doelstellingen van
het Lokaal Integraal Veiligheidsplan waarmee burgemeester en wethouders van Alkmaar hebben ingestemd.
Overlast, agressie, geweld en criminaliteit worden strenger, directer
en daadkrachtiger aangepakt. Hiervoor worden alle schakels van de
veiligheidsketen (preventie - repressie - nazorg) benut om criminaliteit en onveiligheidsgevoelens
te voorkomen of te beperken.
"Dit college geeft topprioriteit aan
veiligheid. Om resultaten te bereiken moet je keuzes maken. Dat
heeft het college voor 2012 gedaan"
zegt wethouder Martin Hagen van
Integrale Veiligheid (Trots op Nederland). Er gelden dit jaar drie aandachtsgebieden: overlastgevende en
criminele jeugd, criminaliteit en
veelplegers en veilig uitgaan. Hieronder vallen onder andere ook
brandpreventie en woninginbraak,
bedrijfsovervallen en auto-inbra-

Wethouder Martin Hagen (links)
presenteerde het Lokaal Integraal
Veiligheidsplan.

ken. Gemeente Alkmaar, Stadstoezicht, Politie Noord-Holland Noord en
het Openbaar Ministerie werken
samen om een veilige sfeer op straat
en in huis te creëren.
Lees lokaal veiligheidsplan op
www.alkmaar.nl

Stadsregie: www.alkmaar.nl/werkinuitvoering
De hallen worden gefaseerd gesloopt. De eerste weken verwijdert
het sloopbedrijf het asbest aan de
binnenkant van het pand. Vervolgens
worden de asbesthoudende dakplaten verwijderd. Dit neemt ongeveer
twee maanden in beslag. Daarna
worden de muren die geen asbest
bevatten gesloopt. Als alles volgens
planning verloopt, zijn de sloopwerkzaamheden begin 2012 afgerond. Het
verwijderen van asbest tijdens de
sloop gebeurt op veilige wijze en
levert geen gevaar voor de volksgezondheid op. Parkeren op het terrein
aan de Pettemerstraat is gedurende
de werkzaamheden niet mogelijk.

Singelgarage:
Start:
16 januari
Gereed: 24 januari
Er vinden tot 24 januari onderhoudswerkzaamheden plaats aan de
Singelgarage. De parkeergarage blijft
tijdens de werkzaamheden gewoon
open maar er zijn tijdelijk wel minder
parkeerplekken beschikbaar. Op piekmomenten wordt er voor gezorgd dat
de volledige capaciteit beschikbaar
is. Alle vergunninghouders van de
Singelgarage zijn per brief op de
hoogte gebracht van de werkzaamheden.

Nieuwe plaatsen rolemmers
In Alkmaar wordt afval geautomatiseerd opgehaald met het zijbeladingssysteem. Daarvoor worden
nieuwe aanbiedplaatsen voor rolemmers ingericht. Deze week is daarmee een begin gemaakt: er worden
herkenningstekens op de grond
aangebracht. In de wijken waar de
nieuwe tekens zijn geplaatst, gaat
daarna de zijbelading van start.
De oude rolemmers zijn al enige tijd
geleden vervangen door nieuwe afvalcontainers. Ze waren toe aan ver-

vanging en dus is de overstap een
goed moment om ze te vervangen.
Met het inrichten van de aanbiedplaatsen stapt het grootste gedeelte
van Alkmaar (ongeveer 75%) nu ook
daadwerkelijk over op zijbelading
voor het inzamelen van restafval, GFT
en papier. Niet alle wijken in Alkmaar
gaan over op zijbelading.

Kijk voor de uitzonderingen op
www.alkmaar.nl/aanbiedplaatsen
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‘Het wordt steeds gezelliger in Alkmaar’

Jongeren exploiteren strand in Overstad
denken heel erg met ons mee en
doen goede suggesties".

Een strand in Alkmaar? Jawel, in
Overstad komt dit jaar een echte strandlocatie. Een plek om te

Samenwerking

chillen, mensen te ontmoeten
en om aan diverse activiteiten
mee te doen. Wethouder Victor
Kloos (OPA) van Economische
Zaken sprak met Helen Groves
van Stichting Talent and Dreams
(STAD). Dit is de jongerenorganisatie die het strand gaat runnen.
Kloos: "We hebben een oproep
gedaan aan ondernemers: wie wil
het stadstrand exploiteren? Onder
andere STAD kwam met een enthousiast plan en heeft al de nodige ervaring in Haarlem. Ik ben
superenthousiast over STAD. Haar
ideeën dragen bij aan de gewenste ontwikkelingen op deze
locatie. STAD is er voor en door
jongeren, een belangrijke doelgroep voor de toekomst van Overstad. Daarom zei het college al
heel snel ja, hier gaan we voor!"

Strandtent
Groves: "We willen van het gebied

Helen Groves van Stichting Talent and Dreams en wethouder Kloos hebben een overeenkomst bereikt over de exploitatie
van het strand Overstad.

bij de Tesselsebrug een echte
strandlocatie maken, compleet
met strandtent. Het is een gigantisch mooie locatie waar bezoekers, jong en oud, verrast kunnen
worden door leuke kleinschalige
activiteiten. Denk hierbij aan
workshops capoeira, striptekenen

en fotografie. Maar er is ook plek
voor straattheater en singer/songwriters kunnen optreden. Het strand
wordt echt van meerwaarde voor de
buurt!" Wethouder Kloos: "Het wordt
steeds gezelliger in Alkmaar!"
Groves vervolgt: "Voor de exploitatie

zijn we op ons zelf aangewezen én
op de inzet van lokale sponsors en
de hulp van het bedrijfsleven." Kloos:
"De gemeente biedt geen subsidie,
maar wél de mogelijkheden. De ondernemers moeten het doen!"
Groves: "We zijn goed in gesprek met
de gemeente. De medewerkers

Partijen uit impasse, knoop doorgehakt:

Traverse Stationsgebied blijft op
huidige plek: westkant tunnel

"Door onze werkwijze proberen we
met zoveel mogelijk lokale bedrijven, organisaties en bewoners samen te werken. Het doel is om
elkaar te versterken en stimuleren
en dit project met elkaar te realiseren. Ons logo hebben we bijvoorbeeld laten ontwerpen bij Rogier
Hulst, die net een grafisch atelier
heeft geopend in Alkmaar. En bewoners en bedrijven kloppen nu al aan met een
project of een idee. ‘Superleuk dat
er straks zo’n plek is, kan ik meedoen?’ klinkt het al. Als de vergunningen rond zijn, kunnen we in april
starten."
Wie zelf ideeën heeft kan terecht
op de website van District-A: www.
district-a.nl
Of mail naar info@district-a.nl

Lees meer op
www.alkmaar.nl/Overstad

kort nieuws

Pak overvaller: Pak je mobiel
U kunt zelf helpen met het voorkomen van woninginbraken door te zorgen
voor goed hang- en sluitwerk. En laat uw raam niet open staan, ook niet
als u ‘even’ boodschappen gaat doen. Enkele tips voor winkeliers zijn:
communiceer ‘Hier valt niets te halen!”, let op voorverkenning en beperk
de buit maximaal! Ook u kunt helpen bij de opsporing: pak uw mobiel,
film of fotografeer en stel de beelden beschikbaar aan de politie. Let
daarbij wel altijd eerst op uw eigen veiligheid!

NK-junioren op De Meent
Na acht jaar vormt kunstijsbaan De Meent weer het decor voor het NK
junioren allround. De wedstrijden worden gehouden op 3, 4 en 5 februari. De toegang is geheel gratis. Recreanten kunnen deze dagen alleen
schaatsen in de ijshal.

Tuinvogeltelling

De traverse bij het centraal station
blijft toch op de oorspronkelijke
plek: de westkant van de huidige
tunnel. Gemeente Alkmaar, ProRail
en NS Poort hebben dit samen besloten. Hiermee komt een eind aan
de problemen die ontstonden toen
het plan ‘Stationsgebied 2015’
financieel onhaalbaar bleek.

Frisse aanblik
De metamorfose zorgt voor een geheel nieuwe en frisse aanblik. Het
historische stationsgebouw blijft
gehandhaafd en er komt ruimte voor

Vogelbescherming Nederland en SOVON organiseren jaarlijks de tuinwinkels en andere voorzieningen. De
traverse wordt onder meer uitgerust
met liften en roltrappen.

Voldoende stallingsruimte
Een tevreden wethouder Duurzaamheid en Bereikbaarheid Jan Nagengast
(CDA): "We krijgen een mooi, toegankelijk stationsgebied. Hiermee
worden Alkmaar en de regio nog
beter bereikbaar. De rommelige aanblik door overal ‘geparkeerde’ fietsen
wordt opgelost door voldoende

stallingsruimte. Een nette aanblik
van het stationsgebied – en daar
dragen al die neergesmeten fietsen
zeker niet aan bij – maakt dat mensen ook eerder hun afval in de prullenbak gooien in plaats van op straat.
Dit alles verbetert zowel de leefbaarheid als de veiligheid."

Lees meer op
Reageer op

alkmaar.nl
@gemeentealkmaar

vogeltelling.
Dit jaar kunt u in het weekend van 21 en 22 januari de vogels in uw tuin of
op uw balkon tellen. Het gaat om slechts een half uurtje van uw tijd. De
gegevens worden gebruikt voor onderzoek naar vogels.
Op www.tuinvogeltelling.nl vindt u meer informatie, waaronder een telformulier met foto’s van de 25 meest voorkomende tuinvogels. Al meteen
in dit weekend maakt de Vogelbescherming op deze site en via de media
de Tuinvogel top-10 van 2012 bekend. U kunt op de site zelfs de top-10 van
uw eigen buurt bekijken.
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Schermer: één van de kleinste gemeenten in ons land:

Polders, landbouw en pittoreske woonkernen
Wie Alkmaar aan de oostkant verlaat, komt in een heel andere wereld
terecht. De wereld van de Schermer. Molens, polders, veeteelt, akkerbouw
en pittoreske dorpen domineren dit landelijk gebied. Schermer is, met
5.400 inwoners, één van de kleinste gemeenten in ons land. Een portret.
Veel Schermernaren vinden dat ze
in de mooiste droogmakerij van
Nederland wonen. De Schermeer was
in 1633 één van de laatste gebieden
in de omgeving die werd drooggelegd. Behalve deze droogmakerij
telt gemeente Schermer nog een
aantal polders: Oterleek, de Mijzenpolder en de Eilandspolder. Stuk voor
stuk markante gebieden, waarbij de
laatste het meest in het oog springt.
Dit beschermde gebied is uiterst
populair bij natuurliefhebbers en (in
de winter) bij schaatsers. Sowieso is
de Schermer geliefd bij vooral sportieve recreanten. Het gebied leent
zich uitstekend voor wandel- en
fietstochten. Ook de authentieke
molens met het unieke bemalingssysteem zijn populair.

Vitale kernen
De zes kernen binnen gemeente
Schermer (Oterleek, Stompetoren,
Schermerhorn, Grootschermer, Driehuizen en Zuidschermer) mogen
gerust vitaal worden genoemd. Er is
een bloeiend verenigingsleven met
veel gemeenschapszin. De basisvoorzieningen, in de vorm van sportverenigingen en basisscholen, zijn er.
Voor uitgebreidere voorzieningen
(zoals voortgezet onderwijs, theater
en winkelaanbod) zijn de Schermernaren vooral aangewezen op de
grotere buurgemeenten Alkmaar en
Heerhugowaard.

Kenmerkende kerk
Binnen de zes kernen is Stompetoren,
met de kenmerkende kerk aan de

Schermer, gezien door Ankie Mechielsen, één van de prijswinnaars van de onlangs gehouden fotowedstrijd.

Noordervaart, aangewezen als centrumdorp. Hier zijn de afgelopen
jaren de meeste woningen gerealiseerd. Aan de rand van deze kern
ligt ook het gemeentehuis. Vanuit
dit karakteristieke 19e-eeuwse pand
opereert het college, bestaande uit
burgemeester Piet Moeijes en de
wethouders Wim van Enter en Jack
Stroomer. Wittenburg is ook het
domein van de uit elf leden bestaan-

de gemeenteraad. Grootste fractie
hierbinnen is Schermer Belang (vier
zetels), Daarna volgen CDA (drie zetels) en VVD en PvdA (beiden twee
zetels). De coalitie bestaat uit
Schermer Belang, VVD en PvdA.

Historisch besluit

besluit. Er volgt - insteek is per 1 januari 2015 - een fusie. Hiervoor zijn
nog drie kandidaten in beeld: naast
Alkmaar gaat het om Heerhugowaard
en Koggenland. Binnenkort volgt de
keuze voor één fusiepartner. Mogelijk wordt hierbij samen opgetrokken
met buurgemeente Graft-De Rijp.

Op 6 december 2011 nam de gemeenteraad van Schermer een historisch

Waarom willen
Schermer en GraftDe Rijp fuseren?
Twee omliggende gemeenten
– Schermer en Graft-De Rijp – zijn te
klein om alle gemeentelijke taken
zelfstandig te kunnen uitvoeren. Ze
zoeken dus een fusiegemeente. Voor
Graft-De Rijp zijn Alkmaar en Zaanstad
de overgebleven fusiekandidaten.
Deze gemeenten presenteren zich op
6 februari tijdens een informatieavond aan de bevolking en gemeenteraad van Graft-De Rijp. Schermer

wil een keuze maken uit Alkmaar,
Heerhugowaard of Koggenland.
De gemeenteraad van Graft-De Rijp
kiest op 15 maart de fusiepartner.
Naar verwachting volgt Schermer
enige tijd later.
Lees meer op

www.alkmaar.nl

Reageer op @gemeentealkmaar
Email naar

communicatie@
alkmaar.nl

Vijf vragen over de fusie

Burgemeester Moeijes antwoordt
Waarom gaat gemeente
Schermer fuseren?
"De bestuurskracht van gemeente
Schermer - als gemeente in staat
zijn om de opgaven, wettelijk en zelf
opgelegd, alleen dan wel samen met
anderen, uit te voeren - staat onder
druk. Daarmee komt onder meer de
dienstverlening aan inwoners en
andere belanghebbenden in het geding".

Hoe ziet het fusieproces
er uit?
"In het voorjaar van dit jaar kiest de
gemeenteraad van Schermer een
fusiepartner. Met een, mede door
bewoners, opgesteld waardenprofiel
als meetlat wordt gekeken naar de
beste fusiepartner. In het fusietraject
is mogelijk een relatie met een ver-

gelijkbaar proces van gemeente
Graft-De Rijp. Wellicht lukt het om
via een strak schema tegelijk met
Graft-De Rijp de keuze te bepalen.
Die maken rond dezelfde tijd als wij
ook een keuze voor een fusiepartner.
In hun geval gaat het tussen Zaanstad
en Alkmaar".

Wie zijn de fusiekandidaten?
"Naast Alkmaar gaat het om Heerhugowaard en Koggenland".

Wat is de kracht van
gemeente Schermer?
"De Schermer is een agrarisch georiënteerde droogmakerij met polders,
waar inwoners ontspannen kunnen
wonen, werken en recreëren. Er zijn
nog voldoende voorzieningen. Samen

met de grote gemeenschapszin zorgt
dit voor leefbare en vitale kernen".

Wat is aantrekkelijk
aan gemeente Alkmaar?
"Ik merk dat bij veel inwoners de
oriëntatie gericht is op Alkmaar.
Men volgt daar voortgezet onderwijs,
bezoekt theaters en gaat er winkelen.
Kortom, de zogenaamde centrumvoorzieningen zijn er ruim aanwezig.
Daarnaast zijn er historische banden
tussen Schermer en Alkmaar.
Tenslotte, heel wat zakelijker, Alkmaar is een centrumstad. Deze is
belangrijk voor de vorming van een
sterke regio en is, in het verlengde
daarvan, een sterke partner in de
Noordkop voor andere partijen zoals
provincie en Rijk".

Zuidervaart op een vroege morgen. Foto: Ron Roem

Woensdag 18 januari 2012

Stadskrant

Pagina 5

Burgemeester Piet Bruinooge op werkbezoek in ‘het mooiste dorp van Holland’

"Alkmaar en Graft-De Rijp passen bij elkaar"
Na afloop van het werkbezoek aan fusiegemeente Graft-De Rijp merkt
burgemeester Piet Bruinooge van Alkmaar op: "Ik ben onder de indruk
geraakt van de cultuuraanpak en de ontwikkeling van het kwaliteitstoerisme in Graft-De Rijp. De kennis, het organisatievermogen en de grote
betrokkenheid die ik hier aantrof kan heel goed met Alkmaar worden
gedeeld. Daarmee kunnen het toerisme en de cultuurhistorie van beide
gemeenten wederzijds worden versterkt."
Ter voorbereiding op de fusiebijeenkomst – die op 6 februari wordt gehouden in hotel De Rijper Eilanden
– werd burgemeester Bruinooge
vorige week door zijn collega burgemeester Ria Oosterop rondgeleid door
de zeven kernen die samen de gemeente Graft-De Rijp vormen. In
horecagelegenheid De Kleine Haag
in woonkern Noordeinde ontmoette
burgemeester Bruinooge vertegenwoordigers van het cultureel- en
toeristisch platform, Noordeinder
Vermaning en de Stichting tot behoud
Zerkenvloer. Vrijwilligers die met veel
liefde en passie in alle jaargetijden
zorgen voor levendigheid en bezoekers in het beschermde dorpsgezicht
van Graft-De Rijp. De burgemeester
hoorde van Gerard Kuyn dat het
tweejaarlijkse Midwinter Feest (dat
wederom in 2012 wordt gehouden)
ruim 40.000 bezoekers trekt. Het dorp
wordt dan omgetoverd zoals het rond
1900 was met veel dorpelingen in
nostalgische kleding. Voorzitter Jaap
Smit van de VVV en het Toeristisch
Platform toonde de nieuwe digitale
tijdmachine die de ruim 10.000 bezoekers via een App op telefoon of
I-pad de route van de dorpswandeltochten doorgeeft. "En in het mooiste
dorp van Holland zijn de laatste jaren
veel Bed&Breakfasts geopend. Niet
zonder succes: in de afgelopen weken
waren alle bedden bezet", zei hij trots.

Luxe overnachten
Later op de dag is er een ontmoeting
tussen burgemeester Bruinooge en
Arjan Woudt, de eigenaar van de
prachtig gerestaureerde bed&breakfast ’t Pakhuys. Arjan Woudt was
chef-kok, leerde het vak bij restaurant
’t Wapen van Münster en heeft in
15 maanden een bouwvallige pastorie uit 1622 verbouwd tot een klein,
luxe hotel met zes kamers. Sinds de
opening in april van dit jaar kent hij
een goede kamerbezetting.
Hij werkt samen met de zes restaurants in het dorp: "Iedereen gunt
elkaar hier klandizie", zegt hij. Behalve logies biedt hij ook kookworkshops aan.

Burgemeesters Piet Bruinooge (Alkmaar) en Ria Oosterop (Graft-De Rijp; midden) in gesprek met vertegenwoordigers van
culturele en toeristische instellingen.

"Toerisme en cultuur
kunnen elkaar versterken"
Naast kleinschalige toeristische
locaties wordt ook een bezoek gebracht aan Villapark De Rijp in Oost
Graftdijk. Projectontwikkelaar Europarcs heeft de locatie van 14 hectare gekocht en bouwt er 266 vakantiebungalows. "Daarnaast is er ruimte
voor 140 chalets aan de zijkant van
het park" zegt Wim Vos jr. van Europarcs die de burgemeesters rondleidt
over het terrein. "Ondanks de eco-

‘Passen goed bij elkaar’
Burgemeester Bruinooge is onder de
indruk van de rondleiding. "Ik zal op
6 februari melden dat Graft-De Rijp
en Alkmaar goed bij elkaar passen.

samen nog beter kunnen uitnutten.
En ik heb vandaag goed begrepen
dat de inwoners van Graft-De Rijp
zorgen hebben of het huidige voorzieningenniveau op peil blijft."

nomische recessie gaat de verkoop
goed; veel mensen steken hun spaargeld in deze woningen. Eind 2012
moeten we 45 woningen opleveren",
zegt hij. "Daarnaast zorgen de bouwen verhuuractiviteiten voor meer
toerisme en extra werkgelegenheid
in deze regio."

Google warmtewisselaars
Op bedrijventerrein De Volger wordt
een bezoek gebracht aan Co Schipper,
voorzitter van Ondernemersbelang.
Hij vertegenwoordigt de middenstand
(horeca en winkeliers) en de 90 ondernemers op het bedrijventerrein.
"Weet je hoe innovatief sommige
ondernemers hier zijn? Zo wordt de
zoekmachine Google gekoeld door
warmtewisselaars van het bedrijf
Sondex hiernaast…."Tot slot wordt
tijdens de rondleiding een blik geworpen op Vitaal Graft-De Rijp, dat
meerdere projecten omvat: woongebied De Pauw waar 140 woningen
worden gebouwd, ontwikkeling van
een brede school in combinatie met
een kinderdagverblijf, bibliotheek,
peuterspeelzaal en sportgebied De
Pauw. Het geheel wordt aangevuld
met een gezondheidscentrum en
winkelcentrum ’t Boegbeeld. Terwijl
de bouwlocatie wordt bekeken, zegt
burgemeester Oosterop: "We hebben
het programma Vitaal Graft-De Rijp
ontwikkeld om jongeren aan te trekken en ze te behouden in ons dorp.
Als we niets doen worden we uiteindelijk een museumdorp. We hechten
er zeer aan dat dit programma ook na
de fusie onverkort wordt uitgevoerd."

Tijdens het werkbezoek spreekt de burgemeester de voorzitter van
Ondernemersbelang Graft-De Rijp, Co Schipper (links)

Het stedelijk gebied van Alkmaar en
het polderlandschap van Graft-De Rijp
vloeien logisch in elkaar over. Dan
is er die gezamenlijke cultuurhistorische achtergrond die in beide gemeenten een goede basis vormt voor
het versterken van het verblijfstoerisme. Mijn overtuiging is dat we dit
‘Het mooiste dorp van Holland’
is een uitspraak van Jan Adriaanszoon Leeghwater, geboren
in 1575 in De Rijp en bekend
geworden door de droogmaking
van verschillende polders rondom Graft-De Rijp in de periode
1607 – 1643.

Het door Alkmaar in 1657
geschonken gebrandschilderde
raam in de Grote Kerk van De Rijp.

Burgemeester Oosterop besluit: "Er
is begrip bij de bevolking, maar is er
natuurlijk ook weemoed; er gaat iets
verloren. Als het bestuur op afstand
komt, is het behoud van de vitaliteit
van de kernen de grote uitdaging.
Dat is de zorg van de bevolking."
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De Vest na verbouwing in
februari 2013 weer open

Ouderwets genieten
in modern theater
Op het gebied van cultuur heeft Alkmaar veel te bieden. Theater De Vest
speelt daarbij een belangrijke rol. En dat moet de komende jaren ook zo
blijven. Daarom zijn burgemeester en wethouders vorige week akkoord
gegaan met de plannen om De Vest te moderniseren. De verbouwing
start al deze zomer.
De verbouwing duurt vijf maanden;
het theater opent in januari 2013 haar
deuren weer in een modern jasje.
De meest ingrijpende verandering is
die van de Grote Zaal. Directeur
Peter Blaauboer van De Vest geeft
aan heel tevreden te zijn dat deze
zaal uit 1978 wordt aangepakt. "We
gaan ervoor zorgen dat de klimaatbeheersing aan alle moderne eisen
voldoet. Er komen nieuwe stoelen
en ook de beenruimte wordt vergroot. Daardoor kunnen langere
mensen straks prettig zitten. En het
publiek heeft vanuit elke stoel goed
zicht op het toneel."

Meegevallen
Ook cultuurwethouder Anjo van de

Ven (OPA) is zeer te spreken over de
verbouwplannen. De modernisering
kost 4,4 miljoen euro. "Het is me alles meegevallen wat er binnen het
budget allemaal gedaan kan worden.
Dankzij deze aanpassingen kunnen
theaterbezoekers de komende 15 jaar
weer ouderwets genieten van voorstellingen in een modern theater De
Vest".

Portemonneeloze pauze
"We gaan ook de service in de pauzes verbeteren", vertelt Blaauboer.
"Dit doen we door de foyers in te
richten voor de portemonneeloze
pauze. Dat betekent dat je drankje
in de pauze gratis is. Zo blijft er meer
tijd over om van je pauze te genieten.

Cultuurwethouder Anjo van de Ven en De Vest directeur Peter Blaauboer zijn blij dat de modernisering van het theater kan starten.

Daarnaast maken we de foyers comfortabeler, met meer en prettiger
meubilair, zachter licht en meer sfeer."

Beste Binnenstad
De verbouwing begint al over
enkele maanden; in de zomer. Wethouder Anjo van de Ven: "Het ge-

meentebestuur heeft daarvoor gekozen om de kansen te vergroten op
het winnen van de titel Beste Binnenstad 2013. Samen met het vernieuwde Stedelijk Museum, de Grote
Sint Laurenskerk en het Canadaplein
vormt dit geheel straks een nieuw
bruisend deel van het centrum."

Duizend extra bomen

kort nieuws

Groene
omgeving
belangrijk
voor kinderen

Misbruik briefadressen tegengaan

Gemeente Alkmaar nam maatregelen om misbruik van briefadres tegen
te gaan. Eén daarvan is een persoonlijke intake bij aanvraag van zo'n
briefadres. Daarnaast wordt elke drie maanden gecontroleerd of de ingeschrevene nog geen woonadres heeft. Als gevolg van deze maatregelen is het aantal briefadressen binnen een jaar met de helft verminderd
van 470 naar 233.

Duizend extra bomen. Hiermee
geven burgemeester en wethouders aan dat zij meer aandacht
geven aan het groen in de stad.
De gemeente wil investeren in
groenvoorzieningen, zodat onze
jeugd later ook van een groene
stad kan genieten.
Mooie, oude en beeldbepalende
bomen krijgen extra aandacht en
worden beschermd. Nieuwe bomen
worden op een duurzame manier
geplant. De gemeente roept de
bewoners op om te komen met eigen
groene ideeën!

nieuwe locaties
Alkmaar beheert ongeveer 45.000
bomen. In het afgelopen jaar zijn 170
bomen verspreid door de stad geplant. Voor een groot deel gaat het
om bomen die aan vervanging toe
waren. Maar er zijn ook 50 bomen
op nieuwe locaties geplant, waaronder de mooie eiken aan de Minderbroederstraat en de Paternosterstraat bij de vernieuwde Paardenmarkt. Ook in de omgeving van de
Bergerrotonde komen 13 nieuwe
bomen.

duurzaam
Bij het planten van groen is er veel
aandacht voor duurzaamheid. Zo
kijkt de gemeente naar bomen die

Omdat het Alkmaarse publiek straks
vijf theatermaanden mist, onderzoekt
De Vest nog of er voorstellingen in
de Grote Sint Laurenskerk geprogrammeerd kunnen worden en of de
REAAL-zaal tijdens de verbouwing
geopend kan blijven.

Energiestrijd: veel besparen
"Dat je op een eenvoudige wijze
zoveel energie kunt besparen. Wat
een eyeopener!" Het was een veel
gehoorde reactie tijdens de eerste
bijeenkomst van de Alkmaarse
Energiestrijd. Al ‘strijdend’ bezuinigen inwoners uit de Bergermeer,
Blaeustraatkwartier en Rembrandtkwartier fanatiek op energie.

"Kinderen die opgroeien in een groene omgeving doen het beter."

kwalitatief beter zijn, langer meegaan en beter uitgroeien. Zo leveren
bomen een maximale bijdrage aan
een vriendelijk straatbeeld. Daarnaast kiest de gemeente voor duurzame materialen, zoals onbehandelde boompalen en het duurzaam
‘boomverankeringssysteem’, waarbij
de kluit ondergronds met koord en
pinnen wordt vastgezet. Het materiaal is geheel biologisch afbreekbaar.

opgroeien in groene
omgeving
"Bomen en groen zijn erg belangrijk
voor een stad, voor jong en oud",
aldus wethouder Anjo van de Ven

(OPA) van Groen. "Kinderen die opgroeien in een groene omgeving en
direct contact hebben met natuur,
doen het beter dan kinderen die dat
moeten missen. Zowel emotioneel
als cognitief. Ook volwassenen kunnen veel plezier en voldoening vinden
in het omgaan met natuur. Een goed
voorbeeld hiervan is de Kruidentuin in
de Rekerhout waar bewoners zelf de
handen uit de mouwen steken om het
groen te onderhouden. Dit wil de gemeente graag aanmoedigen. We willen meer mogelijk maken. Bewoners
die hierover ideeën hebben, kunnen
dit aangeven bij hun wijkvereniging
of bewonerscommissie."

Meld ideeën bij uw wijkvereniging
De adressen vindt u op www.alkmaar.nl

De sessie stond bol van de energietips. Variërend van laagtemperatuurverwarming en het tegengaan van
sluipverbruik (bijvoorbeeld via apparaten die standby staan) tot ventilatiesystemen. Gemeente Alkmaar
maakt de competitie mogelijk. "Het

gaat om het goed omgaan met energie. Maar het moet wel comfortabel
blijven. In de kou zitten is niet nodig,"
nuanceerde de organisatie.
In april van dit jaar - aan het einde
van de wedstrijd - reikt wethouder
Jan Nagengast (CDA) van Duurzaamheid een prijs uit aan de wijk en het
gezin dat de meeste energie heeft
bespaard. Jan Nagengast verheugt
zich op de energiestrijd: "Samen met
inwoners gaan we Alkmaar verduurzamen."
Meer lezen over de Energiestrijd? Kijk
dan op www.energiestrijd.nl/alkmaar.
Aanmelden kan ook via
Pepik@meneerdeleeuw.nl.

Inburgeringscursus zelf betalen
De gemeente beperkt zich vanaf
2012 grotendeels tot de wettelijke
taak bij het verplicht inburgeren.
Dit houdt in dat alleen asielgerechtigden en imam’s worden opgeroepen om deel te nemen aan een
door de gemeente ingekochte
inburgeringcursus.

Gezinsherenigers en -vormers worden in 2012 wel opgeroepen (het is
immers verplicht om een inburgeringscursus te volgen) maar moeten
de inburgering zelf regelen en betalen. Daarvoor kan een lening worden
afgesloten. Het gaat in Alkmaar om
een groep van ongeveer 150 personen. Een inburgeringcursus kost ongeveer € 3.000,-

Lees meer op: www.alkmaar.nl
loket>zorg en welzijn>inburgeren
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Enorm archiefdepot en 19 starterswoningen

Nieuwbouw achter Centrum Kunst en
Erfgoed: oplevering februari 2013
Wethouder Anjo van de Ven (OPA)
van Cultuur heeft vrijdag 13 januari de eerste paal geslagen van
de nieuwbouw achter het Centrum
voor Kunst en Erfgoed. De nieuwbouw bestaat uit het depotgebouw
van het Regionaal Archief en
negentien starterswoningen van
woningbouwcorporatie Van Alckmaer voor Wonen.
Het depotgebouw is gevormd als een
boekensteun, die met de hoge kant
iets van het monumentale voorgebouw van de voormalige ambachtsschool af komt te staan. Tussen het
depotgebouw en het monument
komt een glazen corridor, die beide
gebouwen met elkaar verbindt.

starterswoningen
Direct tegen de lage kant van de
boekensteun komen starterswoningen. Ook worden woningen gebouwd
aan de kop van het complex aan de
Staringhstraat. Woningcorporatie Van
Alckmaer voor Wonen gaat deze woningen verhuren.

verrijking
Wethouder Anjo van de Ven: "Het
Centrum voor Kunst en Erfgoed vormt
als ‘Cultuurverzamelgebouw’ een
verrijking voor de stad èn regio. De
ambachtsschool is een mooi voorbeeld van herbestemming waarin

oud en nieuw samenkomen. De
nieuwbouw is de laatste fase in de
realisering en maakt de Ambachtsschool tot een gebouw om trots op
te zijn."
Het enorme archiefdepot wordt met
beton en isolatie zodanig gebouwd
dat met een minimum aan energie

een constante temperatuur en vochtigheid kan worden gehandhaafd.
Daarbij is die kleine hoeveelheid
energie ook nog eens afkomstig van
een installatie met warmte-koudeopslag (WKO). Als alles volgens planning
verloopt worden het nieuwe gebouw
van het Regionaal Archief en de woningen in februari 2013 opgeleverd.

Nieuwbouw achter Centrum voor Kunst en Erfgoed
bestaat uit: 19 starterswoningen en Archiefdepot.

Alcoholvoorlichting op basisscholen
Dertig HAVO-leerlingen van het
Willem Blaeu College bezoeken
binnenkort basisscholen om alcoholvoorlichting te geven. Zij gaan
tussen 20 februari en eind maart
naar de groepen 7 en 8 van basisscholen in Alkmaar en omgeving.
De leerlingen worden ingezet om
de boodschap ‘voor je zestiende
geen alcohol’ te vertellen.

stage van de leerlingen van het Willem Blaeu. Het project ‘Dat Drinkt

Niet!’ wordt al vier jaar uitgevoerd
in West-Friesland en wordt nu uit-

gebreid naar Noord-Kennemerland
en de Kop van Noord-Holland.

Doel van het project is dat jongeren
voor hun 16e levensjaar geen alcohol
nuttigen en na hun 16e zeer matig
alcohol gebruiken. Het is een gezamenlijke actie van gemeente Alkmaar, GGD Hollands Noorden en
Kennemer Wonen.
Het project ‘Dat Drinkt Niet!’ is onderdeel van een maatschappelijke

Wethouder Martin Hagen temidden van de leerlingen die alcoholvoorlichting gaan geven op basisscholen.

Officiële mededelingen
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Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Ingediende aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Alkmaar

Datum ontvangst: 7 januari 2012.
■ Eikenlaan 16 Alkmaar: plaatsen dakkapel
aan de voorzijde. Datum ontvangst:
9 januari 2012.
■ Ritsevoort 2 en 2A Alkmaar: maken

maken bekend dat zij de volgende aanvragen

binnendeur in woningscheidende muur.

voor een omgevingsvergunning hebben

Datum ontvangst: 9 januari 2012.

ontvangen:
■ Robbenkoog 9 A Alkmaar: plaatsen drie
vlaggenmasten. Datum ontvangst:
1 december 2011.
■ Prinses Mariannestraat 16 Alkmaar:

■ Drechterwaard 9 Alkmaar: brandveilig
gebruik. Datum ontvangst: 9 januari 2012.
■ openbaar plantsoen naast Stetwaard 96

■ Dr. Schaepmanstraat 8 Alkmaar:

Uitdrukkelijk wordt er op gewezen dat over

plaatsen dakopbouw. Datum ontvangst:

bovenstaande aanvragen nog geen besluiten

10 januari 2012.

zijn genomen. Wilt u een aanvraag inzien dan

■ Heiligland 30 Alkmaar: plaatsen

kan dat alleen nadat u een afspraak heeft

dakopbouw. Datum ontvangst: 10 januari

gemaakt bij de afdeling bouwen. Dit kan van

2012.

maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 11.00

■ Elegaststraat 2 t/m 68 en 5 t/m 27,

uur op telefoonnummer 072-548 8490.

Florislaan 2 t/m 68, Gloriantstraat 2 t/m
68 en 5 t/m 27, Hadewijchstraat 6 t/m
72 en 5 t/m 27, Koelmalaan 268 /t/m

Vergadering Welstands- en
Monumentencommissie

Alkmaar: kappen 4 dennen. Datum

278, Reinaertlaan 2 t/m 12, 20 t/m 30,

De Welstands- en Monumentencommissie

ontvangst: 10 januari 2012.

38 t/m 48 en 56 t/m 66, Esmoreitstraat

behandelt op 20 januari 2012 vanaf 12.00 uur

2 t/m 68 en 5 t/m 27, Melis Stokelaan 5

in het openbaar een aantal aanvragen om

t/m 94 (even) en Kortenaerkade 18 t/m

t/m 27 Alkmaar: saneren asbest op en

een omgevingsvergunning voor de activitei-

■ 't Veneetse Eiland 32 Alkmaar: kappen

21 Alkmaar: saneren van asbest (dakbe-

uit diverse gebouwen. Datum ontvangst:

ten bouwen en reclame. De agenda van de

van berk in zijtuin. Datum ontvangst:

schot, schoorstenen en watermeterput-

10 januari 2012.

aanvragen kan vanaf donderdag 19 januari

6 januari 2012.

ten), vervangen dakpannen en verwijde-

kappen berk in voortuin en den in
achtertuin. Datum ontvangst: 6 januari 2012.

■ Hobbemalaan 120 Alkmaar: veranderen
van garagedeur in kozijn/deur. Datum
ontvangst: 5 januari 2012.

■ Trompstraat 45 t/m 91 (oneven) en 64

■ Berenkoog (kavel M738 en kavel M241)

2012 worden ingezien bij de balie Bouwen en

ren schoorstenen. Datum ontvangst:

Alkmaar: aanleggen uitweg met een

Wonen in het Stadskantoor. Belangstellenden

10 januari 2012.

breedte van 6 meter (2 stuks). Datum

kunnen de vergadering bijwonen in de

ontvangst: 12 januari 2012.

Groene kamer, vergadervleugel, Stadskantoor.

■ Stuwwal 2 Alkmaar: plaatsen damwand.

■ Amalia Van Solmsstraat 364 Alkmaar:

Datum ontvangst: 11 januari 2012.

plaatsen schutting. Datum ontvangst:

■ Pastoor H.C. Maatstraat 6 Oudorp:

8 januari 2012.
■ openbaar plantsoen Clarissenbolwerk
voor nr. 1 Alkmaar: kappen kastanje.
Datum ontvangst: 9 januari 2012.
■ Zeglis 67 Alkmaar: realiseren aanbouw
(achter) en plaatsen 2 dakkapellen.

plaatsen dakkapel (voorzijde) en
dakopbouw (achterzijde). Datum
ontvangst: 11 januari 2012.
■ Macedoniëstraat 37 Alkmaar: plaatsen

■ Offenbachstraat 36 Alkmaar: kappen
betula pendula var youngii (zilverberk).
Datum ontvangst: 12 januari 2012.
■ Nassaulaan 41 Alkmaar: kappen
moerascypres. Datum ontvangst: 12 januari 2012.

dakkapel (voorzijde). Datum ontvangst:
12 januari 2012.

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Reguliere voorbereidingsprocedure:
verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van Alkmaar
maken bekend, dat zij de volgende omge-

Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage.

vingsvergunningen hebben verleend:
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Officiële mededelingen (vervolg)
■ Ridderstraat 16 Alkmaar: veranderen
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gedurende zes weken ter inzage bij de balie

In verband met deze maatregel is het

eerder gepubliceerde voorlopige TV-advies in

bovenwoning tot 6 appartementen. Datum

Bouwen en Wonen van het Stadskantoor. Voor

volgende besluit genomen:

het definitieve TV-advies Family 7 vervangen

einde bezwaartermijn: 22 februari 2012.

bezoekadres en openingstijden zie in de

I. door het plaatsen van verkeersborden

door Animal Planet.

■ Toermalijnstraat 9 Alkmaar: plaatsen

hoofdbalk. Belanghebbenden kunnen

conform model B06 van het Reglement van

Het definitieve advies omvat 15 TV-zenders en

6 vlaggenmasten. Datum einde bezwaar-

gedurende deze termijn mondeling of

Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en

25 Radio-zenders die in seizoen 2012-2013 in

termijn: 23 februari 2012.

schriftelijk eventuele zienswijzen over het

door het aanbrengen van haaientanden de

ieder geval via het analoge kabelnetwerk te

ontwerpbesluit naar voren brengen bij

Frieseweg, met uitzondering van de

ontvangen moeten zijn. UPC vult dit zoge-

dakkapellen (zijgevels). Datum einde

burgemeester en wethouders, Postbus 53,

ventweg, aan te wijzen als een voorrangs-

naamde basispakket verder met andere

bezwaartermijn: 23 februari 2012.

1800 BC Alkmaar. Eventuele zienswijzen

weg.

zenders aan tot het analoge standaardpakket.

■ Lindenlaan 75 Alkmaar: plaatsen twee

■ Geestersingel 140 Alkmaar: plaatsen

dienen uiterlijk op de hierboven genoemde

Een en ander aangegeven op de bij het

bewegwijzeringszuil bij toerit terrein.

datum einde zienswijzentermijn te zijn

besluit behorende tekening onder nummer:

Datum einde bezwaartermijn: 24 februari

ingediend.

201102310.

2012.
■ Anna van Saksenstraat 42 Alkmaar:
plaatsen dakopbouw aan de voor- en
achterzijde van de woning. Datum einde
bezwaartermijn: 24 februari 2012.

Definitieve advies Televisie:
Nederland 1, Nederland 2, Nederland 3,
RTV-NH, RTV-Alkmaar, VRT 1, Ketnet/Canvas,

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit

ARD Das Erste, BBC 1, TV5 Monde, Nickelo-

binnen zes weken na de datum van publicatie

deon, CNN, Eurosport, Animal Planet en Brava

Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning met zes weken

een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij

NL.

het college van burgemeester en wethou-

Definitieve advies Radio:

Burgemeester en wethouders van de

ders, Postbus 53, 1800 BC ALKMAAR.

gemeente Alkmaar maken bekend dat zij van

Als u op de uitspraak in bezwaar niet kunt

Radio 1, Radio 2, Radio 3FM, Radio 4, Radio 5,

Tegen (één van) deze besluiten kunnen

de volgende aanvra(a)g(en) voor een

wachten en snel een voorlopige maatregel

Radio Noord-Holland (RTV-NH), RTV Alkmaar,

belanghebbenden binnen 6 weken schriftelijk

omgevingsvergunning de beslistermijn met

nodig is, kunt u de rechter daar om verzoe-

VRT 1, VRT 3 Klara, VRT Studio Brussel, BNR,

en gemotiveerd bezwaar indienen bij

zes weken hebben verlengd:

ken. Dat verzoek moet u richten tot de

BBC World Service, BBC 2, Deutschlandfunk,

burgemeester en wethouders van Alkmaar,

■ Oudegracht 215 t.h.v. Gedempte Baan-

voorzieningenrechter van de rechtbank

Medi 1, TRT FM, Arrow Jazz, Concertzender,

Bezwaar

Postbus 53, 1800 BC ALKMAAR. De termijn van

sloot tussen nrs. 8 en 12 Alkmaar: nieuw

Alkmaar, sector bestuursrecht, Postbus 252,

FunX, WDR Funkhaus Europa, Arrow Classic

zes weken loopt tot de genoemde datum

bouwen dubbele garage en aanleggen

1800 AG ALKMAAR. Dit kan alleen als u het

Rock, Wild FM, RadioNL, 100%NL en WDR4.

einde bezwaartermijn. Eventuele bezwaren

in- of uitrit. Datum ontvangst: 4 oktober

bezwaarschrift al bij het college van burge-

De volledige tekst van beide adviezen staat

dienen vóór deze datum ontvangen te zijn.

2011.

meester en wethouders hebt ingediend. Met

op www.programmaraadalkmaar.nl.

uw verzoek aan de voorzieningenrechter van

Voor meer informatie over de Programmaraad

de rechtbank moet u een kopie van uw

kunt u zich wenden tot Programmaraad

Burgemeester en wethouders van Alkmaar

bezwaarschrift meesturen. Als u van deze

Alkmaar, Postbus 8040, 1802 KA Alkmaar.

brengen ter kennis van belanghebbenden dat

mogelijkheid gebruik maakt, wordt u

E-mail: programmaraad@alkmaar.nl

met ingang van 18 januari 2012 gedurende

griffierecht berekend.

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Uitgebreide voorbereidingsprocedure: geweigerde omgevingsvergunningen

Verkeersmaatregelen

zes weken voor een ieder ter inzage ligt bij

Burgemeester en wethouders van Alkmaar

het Stadskantoor, adres en openingstijden zie

maken bekend, dat zij de volgende omge-

boven in balk, de volgende besluiten:

vingsvergunningen hebben geweigerd:
■ Lodewijk van Velthemstraat 23 Alkmaar:
realiseren 4 studio's op de 1e verdieping en

Aanwijzing gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken

vervangen kozijnen. Datum einde bezwaar-

Naar aanleiding van een ingekomen verzoe-

termijn: 23 februari 2012.

ken is door burgemeester en wethouders
besloten parkeerplaatsen aan:

Beroep
Het (de) besluit(en) en de daarop betrekking

■ parkeerterrein PC Boutensstraat, ter hoogte

Aanwijzingsbesluit

Nieuwe regelingen voor de
werkzaamheden van de raad

Het college van burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders delen mede

maakt bekend dat zij in haar vergadering van

dat de gemeenteraad in zijn vergadering van

21 december 2011 heeft vastgesteld het

12 januari 2012 heeft besloten tot het

“verkeersbesluit snelheidsbeperking bij

actualiseren van de volgende regelingen:

gemeente in beheer zijnde wateren”.

• reglement van orde voor de vergaderingen
van de raad

Inwerkingtreding
Het besluit treedt in werking op 19 januari 2012.

• reglement op de algemene raadscommissie
• reglement op de fractieassistent
• verordening rechtspositie wethouders,

van nr. 156 en

Korte inhoud

raads- en commissieleden

hebbende stukken liggen met ingang van

■ Dr. Schaepmanplein, ter hoogte van nr. 12/13

morgen gedurende zes weken ter inzage bij

te bestemmen tot gehandicaptenparkeer-

Als nautisch beheerder van de bij de ge-

de balie Bouwen en Wonen van het Stadskan-

plaatsen.

meente Alkmaar in beheer zijnde wateren

Korte zakelijke inhoud:

toor. Voor bezoekadres en openingstijden zie

Ter aanduiding hiervan zal een verkeersbord

heeft het college door middel van het

De actualisatie was noodzakelijk in verband

in de hoofdbalk. Belanghebbenden kunnen

E6 worden geplaatst met een onderbord

verkeersbesluit de vaarsnelheid voor alle bij

met de invoering van een nieuwe vergader-

gedurende deze termijn tegen (een van) deze

waarop het kenteken van de gebruiker

de gemeente in beheer zijnde wateren

structuur van de raads- en commissieverga-

besluiten schriftelijk en gemotiveerd beroep

vermeld staat. Deze maatregel houdt in dat

beperkt tot 6 km per uur.

deringen.

indienen bij de rechtbank Alkmaar, sector

op deze gereserveerde gehandicaptenpar-

Bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG ALKMAAR.

keerplaatsen uitsluitend geparkeerd mag

De beroepstermijn van zes weken vangt aan

worden met de auto, waarvan het kenteken

Het besluit ligt met ingang van 18 januari

de bespreek- en hamerraad. Bovenstaande

de dag na die waarop het(de) besluit(en) ter

overeenkomt met het kenteken op het

2012 voor een periode van 12 weken voor een

regelingen treden in werking op 19 januari

inzage is(zijn) gelegd. Een eventueel beroep

onderbord.

ieder kostenloos ter inzage op het Stadskan-

2012.

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Uitgebreide voorbereidingsprocedure: kennisgeving ontwerpbeschikking

Ter inzage

algemene raadscommissie, het vragenuur en

toor. Adres en openingstijden: in de hoofd-

De verordening rechtspositie wethouders,

Belanghebbenden die het niet eens zijn met

balk. Een ieder kan op verzoek, tegen

raads- en commissieleden is geactualiseerd

een besluit, kunnen daartegen binnen zes

betaling van de vastgestelde leges, een

op grond van de modelverordening van de

weken na de datum van terinzagelegging

afschrift krijgen van het besluit.

VNG. Deze regeling treedt in werking op

dient uiterlijk op de hierboven genoemde
datum einde beroepstermijn te zijn ingediend.

Het gaat hierbij om het instellen van één

13 januari 2012.

een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij
het college van burgemeester en wethouders, Postbus 53, 1800 BC ALKMAAR.

Verkeersbesluit

Bezwaar
Tegen dit besluit kan een belanghebbende
binnen 6 weken na 18 januari 2012 schriftelijk

Agenda (onder voorbehoud)

en gemotiveerd bezwaar indienen bij burge-

Algemene Raadscommissie, donderdag

maken in het kader van afdeling 3.4 van de

De Frieseweg is behalve een 30 km-zone ook

meester en wethouders van Alkmaar, Postbus

26 januari 2012, 21.00 uur, stadhuis

Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij

een belangrijke hoofdfietsroute van en naar

53, 1800 BC Alkmaar.

De volgende onderwerpen worden besproken:

in het kader van de Algemene bepalingen

het centrum. Voor verbetering van o.a.

omgevingsrecht (Wabo) voornemens zijn

verkeersveiligheid en aanpak trillingsoverlast

vergunning te verlenen voor:

is in overleg met de bewoners van de

■ Van den Boschstraat 3 Alkmaar: het

Burgemeester en wethouders van Alkmaar

• Raadsvoorstel ‘Wijziging inburgeringsveror-

Frieseweg een plan gemaakt om de weg her

Programmaraad Alkmaar stelt
definitief adviezen TV en Radio
vast

uitbreiden en aanpassen van het bestaan-

in te richten als een fietsstraat. Een fietsstraat

De Alkmaarse Programmaraad, die is belast

de opvanghuis voor verslaafden en

is een inrichtingsprincipe waarbij meer

met de advisering van kabelexploitant UPC

daklozen. Datum einde zienswijzentermijn:

aandacht en comfort wordt gegeven aan het

over het zenderaanbod op het Alkmaarse

29 februari 2012.

fietsverkeer en het autoverkeer te gast is.

analoge kabelnetwerk, maakt bekend dat de

De stukken liggen ter inzage bij de informa-

Voor de verdere verbetering van de verkeers-

Programmaraad in zijn vergadering van 11

tiebalie in het stadskantoor. Zie voor meer
informatie ook www.gemeenteraad.alkmaar.nl.

Zienswijzen

veiligheid is , conform de richtlijnen voor een

januari 2012, na overweging van de binnen-

Het(de) ontwerpbesluit(en) en de bijbeho-

fietsstraat, besloten de Frieseweg in te

gekomen zienswijzen, het definitieve advies

rende stukken liggen met ingang van morgen

stellen als een voorrangsweg.

heeft opgesteld. Daarbij is ten opzichte het

dening’
• Raadsvoorstel ‘Restant afwikkeling
uitbreiding De Vest’
• Commissievoorstel ‘Herontwikkeling
Victorie naar aanleiding van onderzoek
De Waerdse Tempel’
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Uit de gemeenteraad
Wisseling in fractie VVD:

Hans Tanger volgt Bram
Eekhout op als raadslid
Bram Eekhout heeft de afgelopen twee jaar zowel privé als politiek in
een ‘rollercoaster’ gezeten: getrouwd, verhuisd, vader geworden, raadslid, commissielid, commissievoorzitter, val en vorming college. En daarnaast
ook nog eens een drukke baan als inviseur. Iedereen zal begrijpen dat
dit allemaal moeilijk te combineren is als je een goede invulling wilt
geven aan het raadswerk. Met gemengde gevoelens neemt hij afscheid
als raadslid.

Op welk raadssucces
bent u trots?
Het verlagen van de parkeertarieven,
het besluiten tot de aanleg van een
binnenring en het ontwikkelen van een
nieuw internationaal beleid voor Alkmaar.

Wat spijt u het meest dat
u/de raad (nog) niet
heeft bereikt?
De bereikbaarheid van Alkmaar kan
en moet nog beter, onder andere door
snel een oplossing voor de Kanaalkade te vinden!
Daarnaast moet de raad zich niet laten
leiden door emotie, maar door argumenten en op basis daarvan besluiten
nemen.

Welke boodschap geeft
u mee aan burgers,
politiek ongeïnteresseerden, potentiële
raadsleden of nieuwe
kiezers?
Geef zaken die u bezighouden aan bij
raadsleden, of kom zelf met een idee
of burgerinitiatief. Laat het uw wens
zijn waar politici naar kijken of die
vervuld kan worden. Verwacht echter
niet dat de gemeente alles voor u kan
regelen; zelf bent u ook aan zet om
wat van onze mooie stad te maken!
Hans Tanger (68) is Bram's opvolger.
Hij is geen onbekende in de gemeentepolitiek: in zijn vorige woonplaats
Hardenberg was hij al raadslid (19821989)voor de VVD. In Alkmaar zat hij

Bram Eekhout (li) en Hans Tanger na de raadsvergadering van 12 januari waarin Hans het stokje overnam van Bram.

in de periode 2002 tot 2006 in de
gemeenteraad.

U bent weer terug in de
politiek. Wat heeft u het
meest gemist?
Je mist het meedenken over actuele
onderwerpen die Alkmaar aangaan.
De lokale krant geeft slechts een summier beeld van wat er speelt. Nog
weinigen weten dat alle informatie

via de website van de gemeente
Alkmaar te vinden is en commissie- en
raadsvergaderingen 'live' kunnen worden gevolgd.

ten als je dat kunt.

Wat is uw politieke
drijfveer?

De ontwikkeling van de stad in een
voor iedereen moeilijke periode, alsmede een goede regionale samenwerking zal zeker mijn aandacht krijgen, zonder afbreuk te doen aan vele
andere belangrijke onderwerpen.

Je maakt deel uit van een samenleving
en een complexe maatschappij. Ik vind
dat je daar een positieve bijdrage aan
moet leveren en je er voor moet inzet-

Welke onderwerpen
hebben uw eerste
aandacht?

Nieuwe vergadersystematiek voor gemeenteraad Alkmaar
Met ingang van 2012 vergadert de gemeenteraad volgens een nieuwe
systematiek. In hoofdlijnen komt het er op neer dat er iedere donderdag
ofwel een raadsvergadering ofwel een commissievergadering plaatsvindt.
Met de nieuwe systematiek wil de raad een snellere doorlooptijd van
veel stukken bewerkstelligen.
Het grootste verschil met het huidige systeem is dat de commissies
Bestuur & Middelen, Samenlevingszaken en Stedelijke Ontwikkeling en
Beheer komen te vervallen. Daarvoor
in de plaats komt één algemene
raadscommissie, waarin alle stukken
behandeld worden. Deze algemene
raadscommissie heeft een bijna wekelijkse frequentie.

hamerraad
Tevens wordt een maandelijkse
Hamerraad geïntroduceerd. Hierin
wordt formeel besloten over onderwerpen die na bespreking in de commissie gekwalificeerd worden als
‘hamerstuk’. De Hamerraad wordt
twee weken voor de reguliere maandelijkse Bespreekraadsvergadering
gehouden, waarin de behandeling
van bespreekstukken plaatsvindt én
van de hamerstukken die in de tussenliggende commissie zijn besproken. Tevens kunnen burgers in deze
raadsvergadering gebruik maken van
hun spreekrecht.

vragenuurtje
Nieuw is ook het Vragenuurtje, dat
voorafgaand aan de hamerraadsvergadering (om 20.00 uur) plaatsvindt.
Raadsleden kunnen dan vragen stellen aan het college; de wethouders
reageren vervolgens direct op die
vragen. Tijdens het vragenuurtje gaat
het uitsluitend om 'vraag en antwoord' en dus niet om een debat.

alle informatie op
website
Op de ‘bestuurlijke kalender’ staan
de onderwerpen die in de algemene
raadscommissie en in de raad aan
de orde komen. Zeven dagen vóór
de vergadering zijn de agenda en
bijbehorende stukken in te zien bij
de informatiebalie van het Stadskantoor en op de website. En wilt u meer
weten over de werkzaamheden,
samenstelling of
andere informatie van de gemeenteraad?
Het schema met de vergaderdata voor 2012 is te vinden op
www.alkmaar.nl.
Lees meer op

www.gemeenteraad.alkmaar.nl

Bereikbaarheid
Heeft u vragen of opmerkingen over bestuurlijke zaken, stuur deze dan aan: Gemeenteraad Alkmaar,
t.a.v. de griffie, Postbus 53, 1800 BC Alkmaar, e-mail gemeenteraad@alkmaar.nl
PvdA
p.verbruggen@pvdaalkmaar.nl
tel. 072-8441011

GroenLinks
rosinadn@hotmail.com
tel. 06 14234962

CDA
binnendijk_falgun@hotmail.com
tel. 0650613080

OPA
benbijl@kpnmail.nl
tel. 06 22454286

VVD
rj.heerema@telfort.nl
tel. 0651353560

SP
marianne.dekker@hotmail.com
tel. 06 14706783

D66
elly_konijn@hotmail.com
06-22384895

Leefbaar Alkmaar
maya.bolte@planet.nl
tel. 511 40 42

Trots op Nederland
Dominique.dubois@upcmail.nl
06-43441658
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Weten wat er speelt in de raad?

Burgerinitiatief, YXIE, basisonderwijs

Raadsvergaderingen

De agenda van de raadsvergadering
van 12 januari bleek te vol voor één
avond. Maandag 16 januari werd de
vergadering voortgezet. Het was niet
mogelijk hiervan een verslag op te
nemen in deze Stadskrant. Hieronder
een verslag van de onderwerpen die
donderdag 12 januari aan bod zijn
geweest.

Eén keer per maand vindt een bespreekraadsvergadering plaats en twee
weken daarvoor een hamerraadsvergadering. De raadsvergaderingen
zijn openbaar. Raadsvergaderingen worden live uitgezonden en kunnen
teruggekeken worden via www.alkmaar.nl

Spreekrecht raadsvergadering

Burgerinitiatief
Door J.J. van den Aakster en N.J.A.
Praat is een burgerinitiatief ingediend
over prostitutie op de Achterdam. De
gemeenteraad heeft besloten om
B&W advies uit te laten brengen over
de vraag van het burgerinitiatief om
een onderzoek in te stellen naar de
mogelijkheid prostitutie te verplaatsen van de Achterdam naar een mogelijk betere plaats. De gemeenteraad zal op 9 februari, gehoord het
advies van het college van burgemeester en wethouders, hierover een
besluit nemen.

Yxie
In juli 2011 heeft de gemeenteraad
een motie aangenomen om een
voorbereidingscommissie in te stellen, die met een voorstel zou moeten
komen voor het organiseren van een
raadsenquête in Alkmaar naar het
bestuurs- en besluitvormingsproces
rond het project Yxie. Afgelopen najaar heeft de voorbereidingscommissie hiertoe een raadsvoorstel voorbereid. De gemeenteraad heeft op
12 januari besloten daadwerkelijk een
enquêtecommissie, bestaande uit
raadsleden, in te stellen. Eind dit jaar
zal de enquêtecommissie klaar zijn
met het onderzoekswerk. Dit betekent dat gedurende dit jaar het gehele proces en de gehele besluitvorming rondom Yxie zal worden onderzocht; hierbij bestaat ook de

De raad sprak over onderwijs (archieffoto)

mogelijkheid dat betrokken ambtenaren en bestuurders in het openbaar
en onder ede zullen worden gehoord.
De gehele oppositie (D66, PvdA,
GroenLinks en Leefbaar Alkmaar)
stemde tegen het voorstel; volgens
de oppositie zou het beter zijn om
niet een dure enquête in te stellen,
maar de Rekenkamercommissie opdracht te geven onderzoek te doen.
Een amendement met deze strekking
haalde het echter niet.

Huisvestingsplan
Basisonderwijs
Reeds enig jaren is de gemeente
Alkmaar, samen met de twee grootste Alkmaarse onderwijsbesturen, de
Stichting Ronduit en de Stichting
Alkmaarse Katholieke Scholen
(SAKS), bezig een plan te maken om
alle Alkmaarse wijken te voorzien
van goed toegeruste brede scholen.
In de raadsvergadering lag een plan
voor, maar het bleek dat beide
schoolbesturen hierover niet op één
lijn zaten. Vervolgens heeft de gemeenteraad besloten om de schoolbesturen nog één maand extra de

tijd te geven om wel op één lijn te
komen. Dat betekent dat nog niet
werd besloten om het huisvestingsplan vast te stellen, maar dat een
ultieme poging is gedaan om te kijken of er overeenstemming kan
komen tussen de schoolbesturen.

Diverse aanpassingen
verordeningen en
benoemingen
Om het nieuwe vergadersysteem te
faciliteren zijn verordeningen vastgesteld voor de wijze waarop raadsvergaderingen en commissievergaderingen worden gehouden. Tevens
zijn er drie commissievoorzitters
benoemd. Vanaf 19 januari is het
nieuwe vergadersysteem operationeel. Zie ook elders in deze Stadskrant over de wijzigingen.
In de raad is tevens afscheid genomen van de heer B. Eekhout als
raadslid (VVD) en is de heer Tanger
toegelaten als raadslid (voor de
tweede keer!) .

gemeente alkmaar

openingstijden publiekbalies:
Stadskantoor (Mallegatsplein 10)
maandag van 13.00 tot 16.30 uur
dinsdag t/m vrijdag van
9.00 tot 16.30 uur
donderdagavond van
18.30 tot 20.00 uur
Dienstencentrum Alkmaar-Noord
(Laan van Straatsburg 2)
maandag van 13.00 tot 16.30 uur
dinsdag t/m vrijdag
van 9.00 tot 16.30 uur

vrijdagavond van 18.30 tot 20.00 uur

Digitaal loket en digitaal afspraken maken
Wacht niet langer, maak een afspraak!
U kunt een afspraak maken voor:
aanvraag/ afhalen reisdocumenten,
aanvraag/ afhalen rijbewijzen, erkenning, geboorteaangifte, ondertrouw, inzage digitaal bouwarchief,
inzage bestemmingsplannen, inzage constructie
archief. Kijk op
www.alkmaar.nl of bel 14 072 voor
het maken van een afspraak op de
dag dat het u uitkomt. U wordt dan
op het afgesproken tijdstip direct
aan de balie geholpen!

Colofon
De Stadskrant is een uitgave van
de gemeente Alkmaar en verschijnt
één keer in de twee weken aan het

Tijdens iedere bespreekraadsvergadering is maximaal een half uur tijd
beschikbaar voor het spreekrecht van de burger. Direct na opening van
de vergadering kunnen aanwezige burgers het woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan. Elke spreker krijgt maximaal drie
minuten het woord. Mochten er meer dan tien insprekers zijn, dan wordt
de beschikbare tijd eerlijk verdeeld.
Wilt u van het spreekrecht gebruik maken, dan kunt u dit mondeling of
schriftelijk melden bij de griffier. U moet dit minstens zes uur voordat de
raadsvergadering begint doen. U geeft uw naam, adres, telefoonnummer
én het onderwerp waarover u wilt spreken op. Bel (072) 548 93 32 of
stuur uw schriftelijk verzoek naar: Gemeente Alkmaar, t.a.v. de griffier,
Postbus 53, 1800 BC Alkmaar of e-mail: raadsgriffie@alkmaar.nl

Vragenuurtje
Voorafgaand aan de hamerraadsvergadering vindt om 20.00 uur het zogenaamde Vragenuurtje plaats. Raadsleden kunnen dan vragen stellen
aan het college; de wethouders reageren vervolgens direct op die vragen.
Tijdens het vragenuurtje gaat het uitsluitend om ‘vraag en antwoord’ en
dus niet om een debat.

Commissievergaderingen
In de algemene raadscommissie geven de politieke partijen die in de
raad vertegenwoordigd zijn hun eerste reactie op de voorstellen. Zij lopen
hiermee vooruit op de raadsvergadering, waarin het uiteindelijke besluit
over een bepaald onderwerp wordt genomen. Alle commissievergaderingen worden gehouden in de raadzaal van het stadhuis.

Spreekrecht commissie
De vergaderingen van de commissie zijn openbaar. Als burger heeft u
het recht om tijdens deze vergaderingen in te spreken. Wilt u van het
spreekrecht gebruik maken, dan kunt u dit mondeling of schriftelijk melden bij de griffie. U moet dit minstens zes uur voordat de commissievergadering begint doen. U geeft uw naam, adres, telefoonnummer én het
onderwerp waarover u wilt spreken op. Bel (072) 548 93 43 of stuur uw
schriftelijk verzoek naar: Gemeente Alkmaar, t.a.v. de griffie, Postbus 53,
1800 BC Alkmaar of e-mail: raadsgriffie@alkmaar.nl

Commissie- en raadsstukken
De agenda en bijbehorende stukken liggen zeven dagen voor de vergadering ter inzage bij de informatiebalie van het Stadskantoor en op de
website.

Abonnement

Servicekolom
Postadres: postbus 53,
1800 BC Alkmaar
Telefoonnummer: 14 072
Fax: (072) 548 87 77
E-mail postadres: post@alkmaar.nl
Website gemeente alkmaar:
www.alkmaar.nl

Raads- en commissie
vergaderingen

Alkmaars Nieuwsblad op woensdag.
Bij het niet verschijnen van de Stadskrant staan de Officiele Mededelingen van de gemeente Alkmaar in
het Alkmaars Nieuwsblad.
Verspreiding: huis-aan-huis in gemeente Alkmaar. Geen krant ontvangen?
Bel (0226) 333311 voor nabezorging.
Losse nummers zijn verkrijgbaar bij
het Stadskantoor en de Alkmaarse
openbare bibliotheken.
Redactie: Afdeling Communicatie,
gemeente Alkmaar
Telefoon: (072) 548 89 89
E-mail: stadskrant@alkmaar.nl
Postadres: Stadskrant, Postbus 53,
1800 BC Alkmaar
Foto’s: Wick Natzijl, tenzij anders
vermeld

Alle commissie- en raadsstukken kunt u terugvinden op de website, maar
u kunt desgewenst ook een abonnement nemen. Een abonnement op
de commissie- of raadsstukken kost per jaar € 84,85 inclusief verzendkosten. U kunt het abonnement telefonisch of schriftelijk bij de griffie
aanvragen. U ontvangt vervolgens een brief waarin u gevraagd wordt
het bedrag voor een bepaalde datum over te maken. Hierna ontvangt u
de stukken. Stuur een brief naar: Gemeente Alkmaar, t.a.v. secretariaat
griffie, Postbus 53, 1800 BC Alkmaar, of e-mail: raadsgriffie@alkmaar.nl,
of bel: 072-5489343. Kijk voor de vergaderdata, agenda’s en verslagen
van vergaderingen ook op www.alkmaar.nl
Meer weten over de werkzaamheden, samenstelling of andere informatie van de gemeenteraad? Kijk dan op www.gemeenteraad.alkmaar.nl

Eerstvolgende vergaderingen
Donderdag 19 januari
Algemene Raadscommissie

Donderdag 2 februari
Algemene Raadscommissie

Donderdag 26 januari
Presidium
+ Vragenuurtje (20.00u)
+ Hamerraad (21.00u)
+ Algemene Raadscommissie*
(direct na Hamerraad)

Donderdag 9 februari
Raadsvergadering

* Zie pagina 8 voor de agenda

